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ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΦΙΜΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΙΠΑ!
Ένας σύντομος απολογισμός μιας δύσκολης χρονιάς!
2020: Ένας δύσκολος
χρόνος φτάνει στο τέλος του και η παγκόσμια
κοινωνία προσπαθεί να
«ανασάνει» και να ξαναβρεί χαμένες συνήθειες,
ελπίδες, όνειρα...
Παρά τις δυσκολίες και
τα προβλήματα η ΟΙΚΙΠΑ
ήταν «παρούσα» στα οικολογικά (και όχι μόνο)
δρώμενα της πόλης, του
νομού, της χώρας και
αυτή τη χρονιά. Δεν αφήσαμε τον ιό να μας καταβάλει και στο μέτρο του
δυνατού συμβάλαμε στην
ανάδειξη τοπικών ή και
παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων και
θεμάτων.
Δεδομένου ότι η καθιερωμένη κοπή πίτας
δεν θα γίνει φέτος με τη
φυσική παρουσία των
φίλων μας, θα επιχειρήσουμε ένα συνοπτικό
απολογισμό των δρά-

σεών μας μέσα από τα
δημοσιεύματα της «εν
αιθρία», αισιοδοξώντας
πως θα ξεπεράσουμε
τα προβλήματα που η

ΠΑΝΔΗΜΙΑ έφερε (και)
στις ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
Αναλυτικά στη σελίδα 4

Η ΟΙΚΙΠΑ ΣΤΑ
«ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020»!

Υποψήφια για βράβευση
στα πλαίσια του θεσμού
«Πρόσωπα της χρονιάς
2020» είναι η ΟΙΚΙΠΑ στην
κατηγορία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΟΜΑΔΕΣ». Η συγκεκριμένη
δράση διοργανώνεται από

το 2014 από την εφημερίδα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και η
ανάδειξη των νικητών γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω e-mail.
Στα «Πρόσωπα της Χρονιάς» εντάσσονται Πρόσωπα ή Ομάδες, που αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση για το έργο, τα επιτεύγματα και τις προσπάθειές τους. Προσπάθειες
που έγιναν με κόπο, αφοσίωση, επιμονή και πίστη μέχρι να γίνει το όραμα πράξη. Πράξεις που φωτίζουν

το δρόμο για ένα καλύτερο
μέλλον, μέσα από ξεχωριστές πρωτοβουλίες.
Μπορείτε να υποστηρίξετε την υποψηφιότητα
της ΟΙΚΙΠΑ μπαίνοντας
στην παρακάτω σελίδα:
https://www.prosopaxronias.gr/?section=6216&language=el_GR&itemid1494=6245&detail1494=1
Η ψηφοφορία ξεκίνησε
στις 21 Δεκεμβρίου 2020
και θα διαρκέσει έως τις 12
Ιανουαρίου 2021.

Ο SODRANOEL SOLFARAK «ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤ-ΟΙΚΟ-ΚΑΖΑΜΙΑ 2021»!
Στις σελίδες 8 και 9

Η νέα
«εν αιθρία»:
Δίμηνη έκδοση
οικολογικών προθέσεων!
Οι δύσκολες για όλους μας
συνθήκες, που δημιούργησε
η πανδημία, μας ανάγκασε να
επανεξετάσουμε την περιοδικότητα έκδοσης της «Εν αιθρία», που συμπληρώνει τον
ερχόμενο Μάρτιο, 30 χρόνια
αδιάλειπτης κυκλοφορίας ως
μηνιαία οικολογική εφημερίδα.
Παραμένοντας λάτρεις των
έντυπων μέσων ενημέρωσης,
σε μια εποχή παντοκρατορίας των αντίστοιχων ηλεκτρονικών, αποφασίσαμε να ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ
ΕΚΔΟΣΗ της εφημερίδας μας
κάθε δύο μήνες.
Την απόφασή μας αυτή την
επέβαλαν λόγοι που σχετίζονται με τα περιοριστικά
μέτρα που έχουν επιβληθεί
και πιθανότατα θα συνεχιστούν για αρκετό καιρό ακόμη, δημιουργώντας πρακτικά
ζητήματα στη συγκέντρωση
της ύλης, όσο και λόγοι οικονομικοί.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
θα συνεχίσετε να στηρίζετε
οικονομικά την προσπάθειά
μας, για την προστασία του
περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
στην πόλη μας, με το ίδιο
ποσό υποστήριξης, όπως κάνετε εδώ και 30 χρόνια.
Θα θέλαμε επίσης να παρακαλέσουμε ΟΛΟΥΣ όσους διαθέτουν e-mail και δεν μας
το έχουν στείλει, να το κάνουν άμεσα (oikipa@otenet.
gr), προκειμένου να λαμβάνουν τακτική ηλεκτρονική
ενημέρωση στο μεσοδιάστημα που δεν θα εκδίδεται
η εφημερίδα μας.
Καλή και οικολογική χρονιά
με υγεία!
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

